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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. over Windpark Spui, gemeente Koren-

dijk 

 

Milieueffectrapport compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor windturbines langs het 

Spui beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de selectie en vergelijking van moge-

lijke locaties voor een windpark in de gemeente Korendijk goed beschrijft. Het 

laat zien waarin verschillende varianten voor de locatie aan het Spui van elkaar 

verschillen. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de provincie Zuid-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Klein Piershil B.V. wil een windturbinepark van tenminste 15 MW bouwen en exploiteren 

langs het Spui in de gemeente Korendijk. Om dat park mogelijk te maken moet een 

inpassingsplan worden gemaakt en moeten vergunningen worden verleend. Voordat de 

provincie Zuid-Holland over het plan besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport. 

 

De provincie heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport wijst in de eerste plaats gebieden in de gemeente aan waar geen windtur-

bines kunnen komen omdat wetgeving en beleidsafspraken dat niet toelaten. De verge-

lijking van de resterende gebieden laat zien dat de locatie langs het Spui, bij Piershil, 

de kleinste kans op schade aan beschermde natuur heeft.  

 

Voor de locatie Piershil zijn de milieueffecten van een brede range aan opstellingen van 

windturbines vergeleken. Ze verschillen van elkaar in aantal woningen dat hinder on-

dervindt van geluid en slagschaduw, in effecten op het landschap en in energieop-

brengst. 

 

De Commissie concludeert dat het rapport voldoende milieu-informatie bevat om goed 

onderbouwde afwegingen over het inpassingsplan en de vergunningen te kunnen ma-

ken. 
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